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CIV Verkiezing van een Voorzitter 

A  BRIEF VAN HET LID BROEKERS-KNOL  

Aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Overveen, 27 juni 2013 

Geachte leden, 

Als gevolg van het terugtreden van de voorzitter van de Eerste Kamer is 
deze positie thans vacant. 
Met deze brief stel ik mij kandidaat voor het voorzitterschap van de Eerste 
Kamer. 
Ik doe dit met overtuiging en enthousiasme, omdat het een boeiende 
functie is juist vanwege de verschillende aspecten ervan. Uiteraard is het 
voorzitten van de plenaire vergaderingen een belangrijke taak, maar het 
gaat om meer. Ik doel op het voorzitterschap van de Verenigde Verga-
dering, het vertegenwoordigen van de Kamer in binnen- en buitenland en 
het leiding geven aan de Huishoudelijke Commissie. Een belangrijke taak 
voor de voorzitter is eveneens de zorg voor goede verhoudingen met en 
tussen de leden van de Kamer, met de ambtelijke organisatie en met 
personen en organisaties buiten de Kamer. 
Vanuit mijn ruime ervaring als Kamerlid en de ervaring in mijn professi-
onele en niet-professionele carrière meen ik de door u gewenste invulling 
aan het voorzitterschap te kunnen geven. 

Ik ben inmiddels bijna twaalf jaar lid van de Kamer. Gedurende die 
periode was ik steeds de eerste woordvoerder voor mijn fractie voor 
(Veiligheid en) Justitie; de afgelopen zes jaar was ik ook de woordvoerder 
«Europa». Sinds de Eerste Kamer verkiezingen van 2011 ben ik voorzitter 
van de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie. Daarvoor was ik 
een volle termijn vicevoorzitter van de vaste Kamercommissie (toen nog) 
ESO. Van 2003 tot 2009 was ik vicevoorzitter van de Tijdelijke Gemengde 
Commissie Toepassing Subsidiariteit (TGCS). Acht jaar lang maakte ik 
deel uit van de Kamerdelegatie naar de COSAC vergaderingen en sinds 
2010 ben ik lid van de Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa. 

Het is de specifieke taak van de Eerste Kamer om door de Tweede Kamer 
goedgekeurde wetsvoorstellen te beoordelen op rechtmatigheid, 
uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Daarbij is van groot belang dat het 
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(wetgevings)proces goed verloopt en dat voldoende tijd en aandacht kan 
worden besteed aan de inhoud van de voorstellen die de Eerste Kamer 
bereiken. De voorzitter van de Eerste Kamer heeft een bijzondere 
verantwoordelijkheid voor de gang van zaken tijdens de plenaire 
debatten. De processuele kant van deze debatten moet vlekkeloos en 
effectief verlopen, terwijl tegelijkertijd aan de leden voldoende ruimte 
wordt geboden voor de inhoudelijke kant van het debat. De leden moeten 
bewindspersonen en elkaar kunnen uitdagen tot scherpe argumentaties, 
teneinde tot een deugdelijke afweging te komen over de aanvaard-
baarheid van wetsvoorstellen. Door zo te werken, bewijst de Eerste Kamer 
keer op keer haar toegevoegde waarde. 

Als uw voorzitter zou ik me graag daarvoor inzetten vanuit een volstrekt 
onafhankelijke opstelling. Ik meen dat mijn wijze van werken in uw Kamer, 
mijn juridische achtergrond en belangstelling, gekoppeld aan kennis over 
«Europa», mijn ruime bestuurlijke ervaring en mijn ervaring in buiten-
landse gremia een degelijke basis vormen om voor u een goede voorzitter 
te zijn. 
Ik zou het een eer vinden uw voorzitter te zijn. 

Met vriendelijke groet, 

Ankie Broekers-Knol 
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Mr. A. Broekers-Knol (VVD) 

Ankie Broekers-Knol (1946) is vanaf 2 oktober 2001 lid van de VVD-fractie 
in de Eerste Kamer. 

Zij was directeur afdeling Moot Court van de Juridische faculteit van de 
Universiteit Leiden. Ook was zij lid van de gemeenteraad van 
Bloemendaal. 

Mw. Broekers-Knol is voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid 
en Justitie. 

Personalia 

– geboren te Leiden, 23 november 1946 
– gehuwd te Voorburg, 2 oktober 1971 

kinderen 

– 2 dochters 
– 4 kleinkinderen 

woonplaats 

Overveen 

Opleidingen 

– Nederlands recht, Rijksuniversiteit Leiden, van september 1965 tot 
december 1970 

– gymnasium-a, «Huygens Lyceum» te Voorburg, van 1958 tot 1965 

overige 

– cursus onderhandelen te Amsterdam, 1998 
– diverse beroepscursussen 

Loopbaan 

– directeur afdeling Moot Court, Universiteit Leiden, van 1 september 
1992 tot 1 december 2011; vanaf 1 december 2011 tot heden universi-
tair docent met nul-aanstelling 

– lid gemeenteraad Bloemendaal, van 29 april 1986 tot 1 mei 1997 
– wetenschappelijk medewerker en secretaris in het faculteitsbestuur, 

Juridische faculteit, Universiteit Leiden, van 1 september 1988 tot 
1 september 1992 

– wetenschappelijk medewerker Juridische faculteit, Universiteit Leiden, 
van 1 april 1971 tot 1 september 1988 

Nevenfuncties 

huidige 

– voorzitter Commissie Leeftijdsonderzoek, vanaf 1 maart 2010 
– lid Nederlands-Franse Samenwerkingsraad, vanaf 1 april 2010 
– lid Raad van Toezicht Stichting Landelijk Register Gerechtelijke 

Deskundigen, vanaf 2007 
– voorzitter commissie van Beroep KG&CC, vanaf juni 2003 
– docent en cursusleider diverse post-academische cursussen 
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vorige 

– lid bestuur Vereniging Vrienden van de Juridische faculteit Leiden, 
vanaf 1 januari 2010 tot 2012 

– lid Comité van Aanbeveling «Wildhoef» (ver. Pro Senectute), vanaf 
2002 tot 2011 

– buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand, gemeente Bloemendaal, 
vanaf 1998 tot 1 december 2012 

– hoofdredacteur blad alumnivereniging juridische faculteit, van 2005 tot 
2009 

– voorzitter Taskforce verbetering rendementen afstuderen studenten, 
van 2005 tot 2009 

– voorzitter Stuurgroep Samenwerking rechtbanken ’s Gravenhage en 
Haarlem en Juridische faculteit Universiteit Leiden, van 2005 tot 2009 

– lid faculteitsraad Juridische faculteit, Universiteit Leiden, van 1999 tot 
2001 

– secretaris bestuur Kennemer Golf en Country Club, van 1997 tot 2003 
– lid bestuur Stichting tot exploitatie Faculty Club, van 1994 tot 2004 
– lid bestuur Vereniging Faculty Club, van 1994 tot 2004 
– lid lustrumcommissie Universiteit Leiden, van 1993 tot 1995 
– lid Centraal Stembureau Universiteit Leiden, van 1992 tot 2005 
– lid bestuur alumnivereniging Juridische faculteit, van 1992 tot 1999 
– lid curatorium Cleveringa-leerstoel, Universiteit Leiden, van 1988 tot 

1992 
– lid Discipline Overlegorgaan Rechtsgeleerdheid, van 1988 tot 1992 
– lid en (waarnemend) voorzitter Commissie van Beroep en Bezwaar 

gemeente Bloemendaal, van 1986 tot 1997 
– lid faculteitsraad Juridische faculteit, Universiteit Leiden, van 1973 tot 

1977 

Partijpolitieke functies 

huidig 

– voorzitter programcommissie VVD Bloemendaal gemeenteraadsverkie-
zingen 2015 

vorige 

– lid bestuur VVD Kamercentrale Haarlem, van mei 1998 tot 2003 
– vicevoorzitter VVD Ondercentrale Haarlem/Velsen, van november 1997 

tot 2003 
– lid propagandacommissie VVD Leiden, van 1969 tot 1970 

Publicaties 

– «Aandacht voor Europa in de Eerste Kamer. Een voortrekkersrol», in 
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012 (september 2012) 

– «Odysseus in Leiden. Drie aspecten van Hans Nieuwenhuis», in Ex 
libris Hans Nieuwenhuis (oktober 2009) 

– «De tweetrapsraket van de wetsvoorstellen Stille cessie en Financiële 
zekerheidsovereenkomsten», in Maandblad voor Vermogensrecht 
(augustus 2009) 

– «Juridisch Wijzer», De Staat, Europa en het recht» (met B.M.J. van 
Klink), uitg. Bert Bakker, Amsterdam (2012, 4<sup>e</sup> druk) 

– «Pleitwijzer, succesvol pleiten in de praktijk» (met B.M.J. van Klink), 
uitg. Bert Bakker, Amsterdam (2013, 18<sup>e</sup> druk) 

– «Mondelinge vaardigheden in de juridische opleiding», in Ars Aequi 
(1999) 
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– «Moot Court», in Elf gedachten over onderwijs, Leiden (1993) 
– «Een methode voor het oplossen van casusposities» (met P. Abas), 

Gouda (1985)
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